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Pentrasil® Nano Lityum Teknolojisi, beton içersine 2-8 mm işleyerek betonu sertleştirir, korur ve 
yoğunlaştırır. Betonunuzun üst dokusunu bir kaplama gibi çalıştırarak son derece temiz, sert ve 
aşınmaya dayanıklı hale getirir. Betonun naturel görüntüsünü bozmadan, şeffaf renksiz veya şeffaf 
renkli sistemlerle betonun tozumasını yüksek oranda keser ve emilimini azaltır.
Kullandıkça parlayan Pentra-Sil®, betonu daha sert, daha güçlü ve aşınmaya karşı daha dayanıklı hale 
getirir. Tozumasızlık özelliği sayesinde beton parçacıklarının bina içersinde savrulmasına engel olur.

KULLANIM ALANLARI  AVANTAJLARI
 ‚ Endüstri ve İmalat

İmalat tesisleri, depolama tesisleri, dağıtım 
merkezleri, yiyecek işleme tesisleri, tekstil 
fabrikaları, atık su arıtma tesisleri, ecza sanayi, 
elektronik sektörü, soğuk depolama, içecek 
işleme tesisleri, kimyasal işleme tesisleri.

 ‚ Taşımacılık
Katlı otoparklar, uçak hangarları, otomotiv 
bayileri, park yerleri, taşımacılık terminalleri, 
araç bakım alanları.

 ‚ Ticari ve Kurumsal
İşyeri binaları, kafeterya ve restoranlar, 
perakendeciler ve alışveriş merkezleri, okullar 
ve eğitim tesisleri, spor ve eğlence yerleri, 
stadyumlar. 

 ‚ Tek kat uygulama ile işlem kolayca tamamlanır.
 ‚ Taze, yeni dökülmüş betona uygulanabilir.
 ‚ Su bazlıdır, solvent içermez, düşük VOC 

içeriğine sahiptir. (< 50 g/L)
 ‚ Zararlı bakterilerin üremesine daha elverişsiz 

bir ortam yaratarak betonun temizlenmesini 
kolaylaştırır.

 ‚ Çiçeklenmeyi ve kireç sızmasını önler.
 ‚ Diğer zemin koruyucu, sertleştirici ve 

yoğunlaştırıcı teknolojilerden daha uzun süre 
dayanarak, zeminin ortalama ömrünü ve 
bütünlüğünü uzatır.

 ‚ Uygulama kolaylığı ve hızlı trafiğe açılması 
bakımından işletmelerin uzun süre kapalı 
kalmasını gerektirmez. 

 ‚ Hızlı ve ekonomiktir.
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